BENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORT
OBJECTIUS I METODOLOGIA.
L’objectiu del present curs es que els alumnes adquireixin els coneixements
fonamentals sobre les bones pràctiques durant el transport d’animals, incluïda la
càrrega, descàrrega i manipulació, de manera que s’asseguri un nivell de benestar
dels animals conforme a la legislació vigent.
CONTINGUTS (20 h).
Mòdul 1. Introducció (1 hora)
1. Distribució del material del curs.
2. Introducció a la legislació sobre benestar animal.
3. La necessitat de la formació en el benestar animal.
Mòdul 2. Mòdul específic (13 hores)
4. Legislació sobre protecció dels animals durant el transport.
5. Condicions generals del transport dels animals.
6. Fisiologia animal, especialment necessitats d’alimentació i aigua.
7. Comportament animal; concepte d’estrès.
8. Aspectes pràctics de la manipulació dels animals.
9. Annexos I i II del Reglament (CE) 1/2005, relatiu a la protecció dels
animals durant el transport i les operacions connexes:
a. Aptitud per al transport dels animals.
b. Condicions dels mitjans de transport.
10. Pràctiques durant el transport: en la càrrega i descàrrega
(instal·lacions, procediments, manipulació i maneig durant el
transport).
11. Condicions especials en viatges llargs.
a. Intervals de subministraments d’aigua, d’alimentació i temps
de viatge i de descans.
b. Espai disponible. Densitats màximes.
c. Quadern de bord o full de ruta.
d. Maneig d’emergència dels animals.
e. Plans de contingència durant el transport.
f. Actuació del transportista en el cas d’accident o incident
durant el transport d’animals.

12. Registres i autoritzacions necessaris per al transport d’animals.
Documents necessaris per al desplaçament d’animals. Identificació
animal.
13. Repercussió de les pràctiques de conducció en el benestar dels
animals transportats i de la qualitat de la carn.
14. Consideracions de seguretat per al personal que maneja animals.
15. Seguretat viària. Criteris de seguretat per al personal que treballa
amb animals.
16. Neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport d’animals vius.
Mòdul 3. Pràctiques (5 hores)
17. Visita a un mercat, granja o escorxador.
18. Estudi de les condicions d’allotjament dels animals.
19. Discussió de les experiències. Tallers de treball sobre casos.
Mòdul 4. Avaluació del curs i clausura (1 hora)
20. Al final del curs s’ha de fer una reunió de clausura i una prova per
avaluar els coneixements dels assistents.
PROFESSORAT
Carmen Pia Capllonch Juan. Tècnica veterinària del servei de Ramaderia.
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ
Menorca:
13, 14, 15 i 16 de setembre de 2021 de 10:00h a 15:00h.
Lloc: Centre de Capacitació Agraria “Sa Granja” (Ctra. Maó – Es Grau, km. 0,5. Maó)

